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Διεθνής Διακήρυξη Εθελοντισμού

“Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο θα πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να προσφέρουν ελεύθερα τον χρόνο, το 
ταλέντο και την ενέργεια τους σε άλλους και στις 
κοινότητές τους μέσω ατομικής και συλλογικής 

δράσης, χωρίς προσδοκία οικονομικής ανταμοιβής”

• Adopted IAVE Netherlands 2001
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Ορισμός Εθελοντισμού

• Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «Εθέλω» που
σημαίνει «Θέλω πολύ»

• Ο Επίσημος Eθελοντισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο
Έργων ή ΜΚΟ και είναι:

• Μια υπηρεσία που δίνεται με ελεύθερη βούληση χωρίς
εξαναγκασμό

• Για καμία οικονομική πληρωμή

• Για να ωφεληθεί η κοινότητα και ο εθελοντής

• Μόνο σε καθορισμένες εθελοντικές θέσεις

• Ο Aνεπίσημος Eθελοντισμός συμβαίνει εκτός ενός
οργανωτικού πλαισίου
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Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι γενικές 
αρχές και αξίες που σχετίζονται με τον 

εθελοντισμό;



Προσωπικές εμπειρίες

Τι σημαίνει για εσένα να είσαι εθελοντής;

Γιατί επέλεξες την εθελοντική προσφορά;
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Οφέλη εθελοντισμού

Προσωπικά και Κοινωνικά

Ο εθελοντισμός είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για 
να βοηθήσει κανείς τοπικές κοινότητες στη χώρα 
του ή στο εξωτερικό, έχοντας παράλληλα την 
ευκαιρία να αποκτήσει νέες δεξιότητες, νέες 
γνώσεις και διαπροσωπικούς δεσμούς. 
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Ποιες είναι οι δεξιότητες που 
μπορούν να αποκτήσουν οι εθελοντές;

• Μαθαίνεις να δουλεύεις ως μέλος μίας ομάδας

• Μαθαίνεις να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις

• Γνωρίζεις ανθρώπους με διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές 
καταβολές , που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα

• Παρατηρείς πως γίνεται ο συντονισμός μεγάλων και μικρών ομάδων για 
την επίτευξη των στόχων

• Εργάζεσαι σε ένα πλαίσιο ανεξάρτητο από πολιτικά και οικονομικά 
συμφέροντα

• Διευρύνεις τις γνώσεις σου

• Εξασκείσαι σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές σου ή με τα 
ενδιαφέροντά σου

• Κατανοείς καλύτερα τους συμπολίτες σου

• Έρχεσαι σε επαφή με χώρους που μπορεί να μην γνώριζες πριν
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Παραδείγματα ανταμοιβής

• Μια ματιά

• Ένα χαμόγελο

• Μία χειραψία

• Αναγνώριση

• Σεβασμός

• Εμπιστοσύνη
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Συναισθήματα

• Ευχαρίστηση – χαρά

• Προσωπική ενδυνάμωση

• Εμπειρία

• Συναισθηματική πληρότητα

• Προσφορά στον άνθρωπο

• Αλληλεγγύη

• Αίσθηση Δικαίωσης
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Κοινές Προσδοκίες

• Τι πιστεύετε ότι οι εθελοντές μπορούν να 
αναμένουν από έναν οργανισμό;

• Τι πιστεύετε ότι είναι οι προσδοκίες μιας 
οργάνωσης από τους εθελοντές της;
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Κώδικας Δεοντολογίας

• Τι είναι;

• Γιατί υπάρχει;

• Ποιες υποχρεώσεις έχει ο εθελοντής ως προς την 
οργάνωση;

• Ποιες ευθύνες έχει η οργάνωση απέναντι στους 
εθελοντές;
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Κώδικας Δεοντολογίας

Βασικές Αρχές ΓτΚ

• Αλληλεγγύη 

• Ανθρωπισμός

• Ισότητα 

• Δικαιοσύνη

• Δέσμευση 

• Ανεξαρτησία 

• Ευθύνη 

• Διαφάνεια 
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Βασικές αρχές

• Η παροχή φροντίδας σε όσους βρίσκονται σε 
ανάγκη έρχεται πάντα πρώτη 

• Παροχή υπηρεσιών χωρίς καμία διάκριση 

• Η βοήθεια παρέχεται χωρίς καμία πολιτική, 
θρησκευτική ή άλλη πεποίθηση

• Βασισμένη σε ηθικές αρχές και αξίες 

• Σεβασμός στη θρησκεία και ιδιαιτερότητα όλων 

• Αναγνώριση των ωφελούμενων ως ίσων 

• Σεβασμός στον κώδικα δεοντολογίας 
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Κώδικας Δεοντολογίας 

Πως δουλεύουμε 

Φροντίζουμε 

Η πρώτη αποστολή των Γιατρών του Κόσμου είναι η 

παροχή φροντίδας. Οι εθελοντές της οργάνωσης 

δεσμεύονται να βοηθήσουν όλους τους ευάλωτους 

πληθυσμούς: θύματα φυσικών καταστροφών, λιμών, 

ασθενειών (ενδημικών ή επιδημιών, κυρίως AIDS), θύματα 

ενόπλων συγκρούσεων, πολιτικής βίας, πρόσφυγες, 

εκτοπισμένους, μειονοτικά φύλα, παιδιά του δρόμου, 

χρήστες ναρκωτικών και γενικότερα όλους τους 

αποκλεισμένους από την παροχή φροντίδας.
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Κώδικας Δεοντολογίας 
Συμπεριφορά

• Σεβασμός στους πληθυσμούς, τα έθιμα, τα πιστεύω και τις 
παραδόσεις τους, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται 
σε αντίθεση με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

• Σεβασμός στον εσωτερικό κανονισμό της αποστολής

• Σεβασμός στις οδηγίες για την ασφάλεια

• Σωστή ενδυμασία 

• Νηφαλιότητα κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας 
μας 

• Τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και τήρηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την εκπροσώπηση της 
οργάνωσης και στις εξωτερικές προσωπικές μας σχέσεις 
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Κώδικας Δεοντολογίας 
Εμπιστευτικότητα

• Αφορά την προστασία των ιδιωτικών πληροφοριών που 
αποκτώνται 

• Περιλαμβάνει την προστασία και την ενεργό προώθηση της 
αξιοπρέπειας και της ιδιωτικής ζωής των εμπλεκόμενων 
ατόμων

• Οι πληροφορίες σχετικά με τους ωφελούμενους θα πρέπει 
να συζητούνται μόνο με τον συντονιστή του προγράμματος 
όταν υπάρχουν ανησυχίες

• Σε περίπτωση αμφιβολίας ρωτήστε - τον συντονιστή του 
προγράμματος άμεσα
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Ρήξη Εμπιστευτικότητας

• Τι είναι;

• Αποκάλυψη πληροφοριών χωρίς άδεια

• Αποκαλύπτοντας πληροφορίες που γνωρίζετε ότι οι 

άνθρωποι προτιμούν να παραμείνουν εμπιστευτικές

• Αποκάλυψη πληροφοριών σε άτομα διαφορετικά από εκείνα 

στα οποία σας έχει επιτραπεί
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Κώδικας Δεοντολογίας 
Καθήκον

• Να επιδεικνύουμε συμπόνια και καλοσύνη στην παροχή 
υπηρεσιών σε ωφελούμενους

• Να λαμβάνουμε εύλογη προσοχή για να αποφύγουμε 
τραυματισμό σε άλλο πρόσωπο ή να ζημιώσουμε ιδιοκτησία 
ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας ή αδράνειας

• Να είμαστε προσεκτικοί, επιμελείς και μη καταχρηστικοί
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Ευχαριστούμε για την προσοχή και συμμετοχή 

σας!
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